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GPwA 2018 

Zöld Díj 
 

Pályázati felhívás 
 

A pályázat 
A P&E KFT. a papír-, a nyomda- és a csomagolóipar területén végzett kiemelkedő környezetközpontú vállalatirányítási 
tevékenység, környezetkímélő technológiák alkalmazása, valamint a környezettudatosság fejlesztése területén végzett 
tudatformáló, példamutató tevékenység elismerésére Magyarországon elsőként dolgozta ki 2011-ben a szakma Zöld 
Díj rendszerét, a GPwA-t, melynek független minősítése révén a szervezetek hivatalosan és emblematikusan is meg-
különböztethetők. A GPwA idén nyolcadik alkalommal kerül kiírásra. 
 
Pályázati kategóriák 
• Az Év Zöld Papírkereskedője 
• Az Év Zöld Nyomdája 
• Az Év Zöld Csomagolóanyag-gyártója 
 
Pályázati feltételek 
Pályázati dokumentáció benyújtása, valamint egy hozzájáruló nyilatkozat helyszíni audit megtartásához. 
A Pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
• a szervezet nevét, címét, telephelyének megnevezését, 
• fő tevékenységét, a foglalkoztatottak létszámát, 
• a szervezet 2017-os nettó árbevételét, 
• az export arányát, 
• a szervezet 2017-es papírfelhasználásának/fóliafelhasználásának mennyiségét, valamint a 2017-ben értékesített 

hulladékpapír/műanyaghulladék mennyiségét 
• a szervezet 2017-es évre vonatkozó hulladékbevallásának mennyiségi adatait, 
• a szervezet rövid bemutatását, környezetközpontú elhivatottságát, a pályázat céljaival kapcsolatos törekvéseinek, 

eredményeinek konkrétumait (környezetkímélő technológiák, gépek üzembe állításának adatait, anyagokkal, 
energiával való takarékoskodás adatait, környezeti kibocsátásainak csökkentésére vonatkozó konkrét adatokat, 
környezetvédelemmel kapcsolatos publikációk, céges megjelenések megadását, azok másolatait; előadásoknál, 
rendezvényeknél a szervező nevét, a rendezvény helyét, idejét és a programot), 

• minőség és környezetirányítási és egyéb környezettudatossággal kapcsolatos tanúsítványainak érvényes másola-
tait (pl. ISO 14401, ISO 50001, FSC, PEFC) 

• a kapcsolattartó nevét, beosztását, telefonszámát illetve e-mail címét, 
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezet a GPwA szakértői részére – előzetesen egyeztetett időpontban – 

helyszíni szemlét biztosít, valamint nyilatkozat a helyszíni audit költségének elfogadásáról, és az extra oklevéligé-
nyekről  (lásd a GPwA 2018 Pályázati költségek és a Pályázati útmutató című információs anyagokat). 

 
Jelentkezés 
A részvételi szándékot rögzítő Pályázati dokumentáció magyar nyelvű, cégszerűen aláírt  
1 eredeti példányát 2018. június 30-ig postán kell eljuttatni az alábbi címre:  
P&E – GPwA 2018, dr. Schulz Péter projektvezető, 2000 Szentendre, Kisforrás u. 22.  
 
Az elbírálás szempontjai 
A GPwA 2018 – Zöld Díj minősítési rendszerében alapvetően olyan elvárásokat pontoznak, melyek megléte dokumen-
tálható, ellenőrizhető. Az értékelés a következő főbb szempontokat veszi figyelembe:  
• környezeti célok, programok, környezetkímélő anyagok, berendezések és zöld technológiák alkalmazása, a 

szervezetnek a fenntartható fejlődés érdekében tett erőfeszítései (pl. selejtcsökkentés, CO2-semleges műkö-
dés igazolása),  

• tanúsított ISO 14001/EMAS, ISO 50001, FSC/PEFC rendszerek működtetése, 
• Európai Ökocímke használati jog elnyerése, 
• az anyagokkal és erőforrásokkal való takarékoskodás (adatok gyűjtése, adatelemzések, programok hatékonysá-

gának értékelése),  
• veszélyes és nemveszélyes hulladékok kezelése, hulladékok újrahasznosítása,  
• a környezettudatosság belső és külső kommunikálása (belső és külső oktatásokon, a szervezet honlapján; szak-

mai lapokban; előadásokon, rendezvényeken), 
• CSR (a szervezet szociális felelőssége, társadalmi felelősségvállalása), 
• a helyszíni szemle tapasztalatai. 
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Az értékelés – a minősítés technikája 
A GPwA pályázatok értékelése két lépésben történik: 

1. a benyújtott pályázati dokumentáció, valamint a pályázó honlapjának és iparági megítélésének értékelése,  
2. a pályázóval előzetesen egyeztetett időpontban megtartott helyszíni audit tapasztalatainak értékelése. 

 
A GPwA díj odaítélésének minimum feltétele: a papírkereskedőkre, a nyomdákra és a csomagolóanyag-gyártókra kü-
lön-külön kidolgozott értékelési rendszerben adható maximális pontszám minimum 55%-ának elérése. 
Azok a pályázó szervezetek, amelyek 55%-ot érnek el – teljesítményüktől függően – Az ÉV Zöld Papírkereskedője/Az 
Év Zöld Nyomdája/Az Év Zöld Csomagolóanyag-gyártója cím két-, három- négy-, illetve ötcsillagos minősítéseit kapják 
meg. A díjazottak tanúsító oklevelet, logóhasználati jogot kapnak, továbbá a díjazottakat a P&E KFT. felveszi a regisz-
terébe, amely a www.p-e.hu honlapon hozzáférhető nyilvános jegyzék. 
A GPwA médiapartnerei a díjazottak nevét az eredményhirdetést követően közlik szakmai lapjaikban. 
 

A bírálóbizottság tagjai 
Schuck István ügyvezető igazgató, Prosystem Csoport, a zsűri elnöke, Boncza Attila Sales Manager, CE, X-Rite Panto-
ne, dr. Endrédy Ildikó PhD, ügyvezető igazgató, P&E KFT., Faragó Sándor üzletágvezető, Konica Minolta Magyarország 
Kft., Jaap van ’t Ooster ügyvezető igazgató, Canon Hungária Kft., Jürgen Margull ügyvezető igazgató, Heidelberg Ma-
gyarország Kft., dr. habil Koltai László PhD dékán, Óbudai Egyetem, Lévay Zoltán ügyvezető igazgató, Sun Chemical 
Kft., Manhercz Kálmán ügyvezető igazgató, Jura Trade Kft., Mile Gábor ügyvezető igazgató, hubergroup Hungary Kft.,      
dr. Mojzes Ákos PhD, docens. Széchenyi Egyetem, Mühl Balázs üzletágvezető, Ricoh Hungary Kft., Nagy Miklós főtit-
kár, CSAOSZ, Pesti Sándor ügyvezető igazgató, PNYME, Rigó György kereskedelmi igazgató, Eurotronik Zrt., dr. 
Schulz Péter műszaki igazgató, P&E KFT. 
 
Eredményhirdetés 
A GPwA 2018 – Zöld Díjak átadására egy zöld minikonferenciával egybekötött, a Nyomda- és Papíripari Műszaki Szö-
vetséggel közösen rendezett ünnepségen kerül sor. Az eredmények a díjátadás napjáig nem nyilvánosak. 
 
A GPwA 2018 támogatói 
Fővédnökök: • Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület • Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség • 
Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar • Széchenyi István Egyetem Csomagolásvizsgáló 
Laboratórium • Prosystem Print Kft. • X-Rite Pantone Támogatók: • Canon Hungária Kft. • Eurotronik Zrt. • Heidelberg 
Magyarország Kft. • hubergroup Hungary Kft. • Jura Trade Kft • Konica Minolta Magyarország Kft • Ricoh Hungary Kft.     
• Sun Chemical Kft. Médiapartnerek: • Magyar Grafika • Nyomdavilág 
 
 

 

További információk: dr. Schulz Péter +36 20 970-4807 


